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MUNKAJOGI AKTUALITÁSOK 
2015. 

Előadóink: 

Dr. Kulisity Mária 
bíró 
Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
 

Dr. Kártyás Gábor 
munkajogász 
Opus Simplex Kft. 

 
Időpont és helyszín: 

2015. március 19. csütörtök  
9 -12 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Mercure Budapest Metropol Hotel 
1074 Budapest, Rákóczi út 58. 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
16.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3.600 Ft + Áfa/ fő 

 
Távoktatás: 
14 900 Ft + áfa/ fő 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

Ha jól ismeri a munkajogi szabályokat, azzal nem csak a bírságot 
kerülheti el, hanem csökkentheti foglalkoztatási költségeit is. 
Áttekintjük a legfontosabb munkaidő és munkabér szabályokat, 
amelyek segíthetik a hatékony munkaszervezésben. Az előadás 
továbbá bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói 
gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó 
kollégiumi véleményekre és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára 
is. Kiemelten tárgyaljuk a munkáltató működésével összefüggő ok 
miatti felmondásokat: Mit lehet, mit nem, miként, hogyan.  
Kitérünk a 2015. január 1-től hatályos törvényi változásokra s azok 
gyakorlati alkalmazására is. 
 

Témakörök: 

Rugalmas munkaidő-szervezés: kötetlen munkarend ▪ Melyek a 
munkaidőkeret előnyei? ▪ Részmunkaidő- mikor kötelező? ▪ A 
szabadság legfontosabb szabályai: időarányosítás, tárgyévet követő 
kiadás ▪ Hogyan számoljuk el a szabadságot? ▪ Amit a kötelező 
bérpótlékokról tudni kell ▪ A rendkívüli munkavégzés elszámolása: 
mikor a tárgyhavi bérrel és mikor a keret végén? ▪ Elszámolás 
munkaidőkeretben ▪ A munkaviszony megszüntetés megváltozott 
szabályainak gyakorlata ▪ A jogellenes munkáltatói megszüntetés 
jogkövetkezményei ▪ A jogellenes munkavállalói megszüntetés 
jogkövetkezményei ▪ A munkajogi igény érvényesítése ▪ Konzultáció 
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 

 Cégnév:  ........................................................................................  

 
 Cím:   ...........................................................................................  

 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  

 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

 
Távoktatásra jelentkezem: �    (További információ: www.e-systemmedia.hu) 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
Kelt: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


